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Genetyka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
BD000000BBLS.L8B.0761.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Wojciech Kruszyński, Tomasz Strzała

Pozostali prowadzący Wojciech Kruszyński, Tomasz Strzała

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 W ramach przedmiotu przedstawione są zagadnienia obejmujące zagadnienia genetyki klasycznej z elementami
molekularnymi i wybranymi zagadnieniami genetyki populacyjnej.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
W1- student zna podstawowe prawa i zagadnienia
z zakresu podstaw genetyki, w tym: cytogenetyki,
genetyki procesu formowania płci, genetyki rozwoju
i genetyki populacji i cech ilościowych

KB_P6S_W0G4,
KB_P6S_WG05,
KB_P6S_WG08

Egzamin pisemny,
Obserwacja pracy
studenta

Umiejętności – Student potrafi:

U1

U1- student potrafi analizować i interpretować
zjawiska genetyczne oraz zagadnienia związane
z dziedziczeniem mendlowskim (także w zakresie cech
sprzężonych i związanych z płcią), cech sprzężonych
autosomalnych

KB_P6S_UW07
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 K1 - wykazuje zainteresowanie aktualizacja wiedzy
zakresu biologii KB_P6S_KK01

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 20

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 28

Przygotowanie do ćwiczeń 38

Udział w egzaminie 2

Konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA WYKŁADÓW (20 godz.)

1. Podstawowe koncepcje genetyczne i prawa genetyczne. Jądrowy i
mitochondrialny DNA.

2. Budowa i morfologia chromosomów. Aberracje strukturalne i liczbowe
chromosomów.

3. Replikacja DNA. Biosynteza białka. Przebieg procesów replikacji, transkrypcji i
translacji.

4. Kod genetyczny. Struktura genu.

5. Mechanizmy regulacji ekspresji genu.

6. Organizacja genomu jądrowego i mitochondrialnego.

7. Markery genetyczne, mapy genomu jądrowego.

8. Wykorzystanie markerów genetycznych.

9. Modyfikacje genetyczne i metody analizy genomu.

10. Źródła zmienności genetycznej w komórkach somatycznych i linii płciowej.

11. Mutacje genowe i genomowe.

12. Czynniki mutagenne chemiczne i fizyczne. Mutageneza spontaniczna oraz
indukowana.

13. Wady rozwojowe i choroby genetyczne.

14. Determinacja i dziedziczenie płci. Zaburzenia procesu formowania się płci.

15. Mechanizmy dziedziczenie cech monogenowych, niezależnych i sprzężonych.

16. Współdziałanie genów z różnych loci. Plejotropia.

17. Cechy ilościowe ich odziedziczalność i geny główne.

18. Prawo Hardy-Weinberga .Czynniki zmieniające frekwencje genów i genotypów
w populacji.

19. Pokrewieństwo i podobieństwo genetyczne. Wskaźniki pokrewieństwa oraz
inbredu.

20. Depresja inbredowa i heterozja. Skutki inbredowania w małych populacjach.

 

 

Wykład
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2.

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ĆWICZEŃ (30godz. 15x2godz.):

1. Dziedziczenie jednej i kilku cech niezależnych.

2. Współdziałanie par alleli w wyznaczaniu jednej cechy

3. Budowa chromosomu i badanie kariotypu.

4. Serie alleli. Polimorfizm genetyczny. Grupy krwi ludzi.

5. Dziedziczenie cech sprzężonych.

6. Mapy chromosomowe.

7. Dziedziczenie płci u ssaków i ptaków.

8. Cechy sprzężone i związane z płcią.

9. Grupy krwi zwierząt.

10. Podziały komórkowe. Gametogeneza

11. Mutacje genowe.

12. Analiza genetycznej struktury populacji.

13. Czynniki zmieniające strukturę genetyczna populacji.

14. Rodowody. Podobieństwo genetyczne.

15. Szacowanie wskaźników pokrewieństwa i inbredu.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Obserwacja pracy studenta 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
zoologia, chemia, biochemia, biologia komórki, fizjologia

Literatura
Obowiązkowa

Alberts i wsp.:2009 Podstawy biologii komórki. Wyd. Nauk. PWN. T.1.Warszawa.1.
Charon M.K., Świtoński M., 2018 Genetyka i genomika zwierząt, PWN Warszawa.2.
Connor M., Ferguson-Smith M. 1998 Podstawy Genetyki Medycznej Wyd.Lekarskie PZWL. Warszawa.3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

KB_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do systematycznego aktualizowania wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin
pokrewnych, uznaje jej znaczenie poznawcze. Ocenia krytycznie posiadaną wiedzę

KB_P6S_UW07 Absolwent potrafi analizowac genetyczne uwarunkowania budowy i funkcji organizmu. Wykorzystuje
metody obliczeń stosowane w genetyce populacyjnej do modelowania składu genetycznego populacji.

KB_P6S_W0G4 Absolwent zna i rozumie molekularne podstawy funkcjonowania organizmów. Objaśnia molekularne
podłoże chorób infekcyjnych i genetycznych.

KB_P6S_WG05 Absolwent zna i rozumie budowę organizmów żywych na każdym poziomie organizacyjnym. Rozumie
procesy adaptacyjne w kontekście zmian morfologii, funkcji i środowiska.

KB_P6S_WG08 Absolwent zna i rozumie prawa oraz zagadnienia z zakresu genetyki klasycznej i podstaw dziedziczenia.
Zna i objaśnia prawa genetyki populacji w kontekście teorii ewolucji.


